
III. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari2015 di

Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato Kota Payakumbuh, Sumatera barat.

3.2 Bahan dan Alat

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen segar kerbau

jantan. Umur kerbau sekitar 3 tahun yang dipelihara di Balai Inseminasi Buatan

Tuah Sakato (BIB) Kota Payakumbuh.

Bahan-bahan pengencer yang digunakan:pengencer Tris-kuning telur (T-

KT) standarkonvensional, pengencer komesial TKT konsentrat (Triladyl), dan

pengencer komersial berbasis tumbuhan, soybeanlecithin (Andromed), aquades,

antibiotik (streptomycin danpenisilin), penyanggah PH, asam sitrat, Kristal

glukosa,gliserol,vaselin, air hangat, nitrogen cair dan eosin untuk pengamatan

sperma hidup dan mati.

Alat-alat yang digunakan: vagina buatan, kandang jepit,tabung reaksi,

mikroskop, tabung penyimpanan semen, haemocytometer, termometer, indikator

pH(kertas lakmus), pipet tetes, straw, objek glass, cover glass, aluminium foil,

gelas ukur, gelas piala, kulkas/lemaripendingin, kertas saring, tissu, jarum,

Bunsen, pinset, mikropipet, tabung erlenmeyer,styrofoam, inkubator, timbangan

analitik, heater plate, UPS 3.000 wat, sterilizer 270 C, water bath, cold top,

kontainer dan lain-lain.



3.3 Metode Penelitian

3.3.1.Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 2 faktor 3 perlakuan dan 3 ulangan

Sebagai factor A adalah bahan pengencer yang terdiri dari :

A1 = tris kuning telur 20 %+ aquades 80% + antibiotik

A2 = andromed 20% + aquades 80% + antibiotik

A3 = triladyl 20% + aquades 80% + antibiotik

Sebagai faktor B adalah waktu ekuilibrasi yang terdiri dari:

B1 = straw diekuilibrasi selama 3 jam

B2 = straw diekuilibrasi selama 4 jam

B3 = straw diekuilibrasi selama 5 jam

Dimana semen kerbau diambil di Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato

Kota Payakumbuh.

3.4 Prosedur Penelitian

1. Penampungan semen

Penampungan semen kerbaujantan dilakukan dengan metode vagina buatan,

persiapanvagina buatan adalah sebagai berikut:vaginabuatan terdiri dari selonsong

karet tipis yang dimasukkan ke dalam silinder karet tebal. Lipat dan kaitkan karet

tipis pada masing-masing ujung silinder karet yang tebal dengan menggunakan

gelang-gelang karet yang dipasang 5 cm dari ujung silinder.Sebuah corong

penampungandari karet tipis dipasang pada salah satu ujung vagina buatan dan

dieratkan dengan karet gelang.Pada ujung corong penampung dipasang sebuah



tabung pengumpul semen berskala, lalu diikat pula dengan karet gelang.Airpanas

dengan suhu 50 sampai 70°C dimasukkan kedalam ruang antara silinder dan

selonsong karet yang tipis melalui lubang pada silinder dengan volume setengah

sampai dua pertiga penuh. Suhu vagina buatan dipertahankan pada waktu

penampungan berkisar antara 40 sampai 52°C. Udara ditiupkan melalui pentil

silinder yang gunanya untuk menambah tekanan pada vagina buatan. Kemudian

dengan sebatang ebonit atau gelas yang steril oleskan bahan pelicin sampai

setengah panjang batang vagian buatan.

Setelah vagina buatan disiapkan, pejantan kerbau yang akan di tampung

semennya dibawa ke kandang penampungan yang telah tersedia betina

pemancing.Penampung berada disebelah kanan betina pemancing sambil

memegang vagina buatan dengan kemiringan 450° dari tanah.Semen ditampung

ketika ejakulasi terjadi, yang ditandai dengan adanya dorongan yang kuat dari

penis yang berereksi dengan sempurna pada vagina buatan.

2. Semen hasil penampungan di analisis secara

a. Makrokopis

- Volume : Semen yang di tampung dapat lansung dilihat volumenya pada

skala tabung penampung.

- Bau : Semen yang sudah di tampung didekatkan ke hidung untuk

mengetahui baunya, umumnya semen kerbua berbau amis.

- Warna : Semen kerbau berwarna krem pucat atau kekuning-kuningan

- pH : Ditentukan dengan kertas pH universal, perubahan warna pH

dicocokan dengan warna standar.



- Konsistensiatau derajat kekentalan dapat lansung di ketahui dengan

menggoyangkan tabung penampung semen secara perlahan-lahan

konsistensi semen biasanya berhubungan dengan warna, misalnya semen

warna krem biasanya konsistensi pekat atau kental, sedangkan yang warna

jernih atau terang biasanya konsistensinya encer.

b. Mikroskopis

- Gerakan massa

Diamati dengan cara meneteskan satu tetes semen diatas objek glass dan

diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 10 dan cahaya yang

dikurangi kemudian dilihat gelombang-gelombang yang di timbulkan oleh

gerakan spermatozoa.

- Gerakan individu

Di amati dibawah pembesaran pandangan mikroskop 45 x 10 pada selapis

tipis semen di atas gelas objek yang ditutupi gelas penutup akan terlihat

gerakan-gerakan individual spermatozoa.

- Motilitas

Adalah daya gerak spermatozoa yang dijadikan patokan atau cara yang

paling sederhana dalam penilaian semen untuk inseminasi buatan.

- Abnormalitas

Adalah penyimpanan morfologi dari bentuk spermatozoa normal.

- Membran plasma utuh.

Dihitung spermatozoa yang memiliki membran plasma yang masih utuh.

3. Mempersiapkan Bahan pengencer



a. Pengenceran Tris kuning telur (Salmah, 2014)

Bahan –bahan pembuatan  larutan tris kuning telur adalah aquades 100 ml,

tris aminomethan 3,634 gr, asam sitrat 1.99 gr, Kristal glukosa  0,50 gr,

kuning telur 20 ml, gliserol 6,4 ml, penisilin 0,3 ml dan streptomisin 0,4

ml

Cara pembuatan larutan tris kuning telur

1. Menimbang 3.643 gr tris aminomethan, 0,50 gr Kristal glukosa dan

1,99 asam sitrat.Lalu dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml,

tambahkan aquades sampai mencapai 100 ml dan homogenkan selama

15 menit.

2. Masukkan kedalam panci yang berisi air, panaskan hingga mendidih,

biarkan diruangan 37°C.

3. Menyiapkan 20 ml kuning telur

4. Menyiapkan 80 ml larutan no.1 dalam beaker glass 100 ml,campurkan

20 ml kuning telur, kemudian aduk perlahan hingga homogen,sekitar

30-60 menit.

5. Menambahkan 0,3 ml penisilin dan 0,4 ml streptomisin kedalam

larutan diatas.

6. Menghomogenkan selama 15 menit, simpan pada suhu 37°C tris

kuning telur siap digunakan.

7. Menambahkan gliserol 6,4 % pada saat pengencer digunakan (saat

ekuilibrasi).

b. Andromed (BIB Tuah Sakato Payakumbuh).



Pengencer andromed dari minitub jerman mengandung yaitu: aquades,

fruktosa, gliserol, asam sitrat, phospolipid dan penambahan antibiotik

(spectinomycin30,0 mg,lincomycin 15,0 mg, dan gentamycin 25,0 mg)

dengan pengenceran antara andromed dan aquades 1:4

Cara pembuatan pengencer andromed adalah sebagai berikut: andromed

20% dicampurkan aquades sebanyak 80% lalu di homogenkan.

c. Triladyl(BIB Tuah Sakato Payakumbuh).

Pengencer triladyl dari minitub jerman mengandung yaitu: aquades,

fruktosa, gliserol, asam sitrat, phospolipid dan penambahan antibiotik

(spectinomycin30,0 mg,tylosin 5,0lincomycin 15,0 mg, dan gentamycin

25,0 mg) dengan pengenceran antara andromed dan aquades 1:4

Cara pembuatan pengencer triladyladalah sebagai berikut: triladyl20%

dicampurkan aquades sebanyak 80% lalu di homogenkan.

4. Filling and sealing

Semen dimasukan kedalam strawdengan menggunakan spuit kemudian

ujung straw di jepit dengan pinset yang telah dipanaskan terlebih dahulu

5. Ekuilibrasi

Straw kemudian disimpan pada suhu 5°c selama 3 jam, 4 jam dan 5 jam

6 Evaluasi semen

Meliputi motilitas, abnormalitas dan membran plasma utuh pada

spermatozoa.



Tabel 3.1: Proses penelitian

3.5 Peubah Yang Diukur

Persiapan penampungan

Penampungan semen

Persiapan peralatan

Persiapan bahan pengencer

Evaluasi semen segar
dilaboratorium

Pengenceran semendengan tiga
bahan pengencer yaitu

andromed, tris kuning telur dan
triladyl

Di  ekuilibrasipada waktu yaitu
3,4, dan 5 jam

Peubah yang di ukur
Motilitas,abnormalitas dan

membran plasma utuh



Adalah motilitas, abnormalitas dan membran plasma utuh spermatozoa

kerbau.

a. Motilitas Spermatozoa ( Partodiharjdo, 1992)

Pengamatan motilitas spermatozoa dilakukan dengan meneteskan satu

tetes semen pada objek glass kemudian diperiksa dibawah mikroskop dengan

pembesaran 10x10 pada glass objek dengan ditutup dengan gelas

penutup.Penilaian persentase motilitas spermatozoa dihitung berdasarkan

pergerakan dibandingkan dengan yang tidak bergerak.Jumlah spermatozoa yang

bergerak dihitung dan dinyatakan dalam persen.

Motilitas = jumlah spermatozoa bergerak majujumlah spermatozoa yang dihitung x 100%
b. Abnormalitas Spermatozoa (Toelihere, 1993)

Pengamatan abnormalitas dilakukan dengan membuat preparat ulas yang

tipis dengan pewarnaan diferensial lalu diamati dibawah mikroskop dengan

pembesaran 40 x 10, kemudian dihitung spermatozoa yang berubah morfologinya

akan terlihat seperti ekor menggulung, ekor terputus dan bagian tengah terlipat.

Menggunakan gelas objek untuk membuat kaca preparat ulas dengan sudut 45o

serta hitung sel spermatozoa normal dan abnormal dengan menggunakan rumus :

abnormalitas spermatozoa = jumlah spermatozoa abnormaljumlah spermatozoa dihitung x100%
c. Membran Plasma Utuh Spermatozoa (Herdis, 1999)

Timbang 0,179 gram NaCl dan larutkan dengan aquabidestilata sampai

mencapai volume 100 ml, sehingga terbentuklah larutan hipoosmotik 0,032 M

(molaritas). Semen yang telah diencerkan dipindahkan sebanyak 0,05 kedalam



4,95 ml larutan hipoosmotik dan diinkubasi selama  satu jam pada suhu 370. Lalu

dibuat preparat ulas tipis dengan mencampurkan satu tetes larutan tadi dengan

satu tetes zat pewarna eosin.Selanjutnya spermatozoa dievaluasi dengan

menggunakan  mikroskop dengan pembesaran objektif 45 kali sebanyak 200

spermatozoa. Spermatozoa yang memiliki membran plasma utuh ditandai oleh

ekor yang melingkar atau menggelembung, sedangkan spermatozoa yang

memiliki membran plasma rusak ditandai oleh ekor yang lurus.

MPU spermatozoa = jumlah MPU spermatozoajumlah spermatozoa dihitung x100%
3.6 Analisis Data

Data penelitian yang akan didapatkan diolah secara statistic dengan

menggunakan Rancangan AcaK Lengkap (RAL) factorial (Steel dan Torrie,

1991). Perbedaan pengaruh perlakuan diuji dengan Duncan’s multiple range test

(DMRT).

Model rancangan adalah:

Y ijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Dimana:

Yijk = Hasil pengamatan pada factor A pada taraf ke-I dan factor B pada

taraf ke-j dan pada ulangan ke-k.

µ = Nilai tengah umum (population mean)

αi = Efek faktor A pada taraf ke-i

βj = Efek faktor B pada taraf ke-j

(αβ)ij = Efek dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j pada

ulangan ke-k



εijk = Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-

j padaulangan ke-k

Tabel analisis sidik ragam rancangan acak lengkap pada pola factorial

dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap Faktorial

Sumber
Keragaman

db JK KT F hit F Tabel

0,05 0,01
A a-1 JKA JKA/dbA KTA/KTG
B b-1 JKB JKB/dbB KTB/KTG
AB (a-1)(b-

1)
JKAB JKAB/dbAB KTAB/KTG

Galat Ab(r-1) JKG JKG/dbG
Total rab-1 JKT
Sumber: Steel dan Torrie (1991)

Perhitungan:

Faktor Koreksi (FK) =
( … )

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = Ʃ(Yijk)2 - FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =
Ʃ( ) −

Jumlah Kuadrat Galat = JKT - JKP

JK(A) =
Ʃ( ) −

JK(B) =
Ʃ( ) −

JK(AB) = JKP – JK(A) – JK(B)



KT(A) = JK(A)/ (a-1)

KT(B) = JK(B)/ (b-1)

KT(AB) = JK(AB)/ (a-1)(b-1)

Hipotesis tentang pengaruh interaksi (hipotesis 1) diuji melalui:

F hit (AB) = KT (AB)/KTG

Jika F hit (AB) > F α(v1, v2) maka tolak H0

F hit (AB) > F α(v1, v2) maka terima H0

Dimana : v1 = (a-1) dan v2 = ab(ab)

Pengujian terhadap pengaruh utama A (hipotesis 2) dilakukan dengan:

F hit B = KT (A)/KTG

Jika F hit (B) < F α(v1, v2) maka tolak H0

F hit (B) ≤ F α(v1, v2) maka terima H0

Dimana: v1 = (b-1) dan v2 = ab(r-1)




